JBB/jg
008 Servei de Contractació
2018/9096

A C T A
D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DEL SOBRE Aa i OBERTURA DEL SOBRE Ab
Lloc/data/hora: Saló de Comissions de la Diputació de Girona, 11 d’abril de 2019, a les
10:00 hores.
Composició de la Mesa:
Presidenta: Sra. Maria Àngels Planas i Crous
Secretari: Jordi Brunet Badosa
Vocals: El vocals Sr. Joan Carles Bonet i Foix (Secretaria); Sra. Núria Josa i Arbonès
(Intervenció), Sra. Olga Quintana Pujol (Tècnica d’administració General), Sr. Julià
Gómez Teixidor (Cap de Negociat) i Sr. Josep Bosch (Noves Tecnologies)
Els vocals Sr. Joaquim Felip i Gayolà i el Sr. Lluís Sais i Puigdemont (ERC) no hi
assisteixen.
Contracte: 2018/9096 “servei de manteniment i suport del sistema de còpies de
seguretat basat en el sistema Veritas Netbackup”.
Pressupost de licitació:
Per un import de 19.600,00 euros (IVA no inclòs), amb l’increment de l’IVA de 4.116,00,
totalitzant 23.716,00 euros
Procediment d'adjudicació: Procediment obert simplificat
Pliques presentades: 1) Saytel Servicios Informáticos SA (A61172219)
La presidenta declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la
reunió.
En fase privada, el secretari constata que l’empresa ha introduït les paraules clau en el
termini establert i es pot obrir el sobre Aa. Una vegada introduïda la credencial de
primer custodi, el president de la Mesa, indica al custodi vocal de la mesa senyor Julià
Gómez que apliqui les seves credencials en l’expedient 2018/9096 de l’eina del sobre
digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics. A continuació, li mana que
obri el sobre Aa, corresponent a la documentació administrativa i descarrega la
declaració responsable.
Una vegada examinada la documentació, el secretari dóna compte a la Mesa del
resultat de l’obertura del sobre que conté la documentació administrativa. El resultat és
el següent:
1) Saytel Servicios Informáticos SA (A61172219): documentació complerta i
suficient.
Atès el que ha informat el secretari, la Mesa de contractació, aprova per unanimitat
declarar admesa a la licitació la proposta presenta per l’empresa Saytel Servicios
Informáticos SA (A61172219)
La presidenta de la Mesa demana que s’apliquin les credencials corresponents i mana
al custodi vocal Sr. Gómez que obri el sobre Ab corresponent que conté el criteris

quantificables a judici de valor de l’expedient 2018/9096 i es descarrega el seu
contingut, que és la memòria tècnica i l’annex 3.
A continuació, el secretari de la Mesa de Contractació lliura la documentació continguda
en el sobre únic Ab, sobre la memòria tècnica del criteris avaluables a judici de valor, al
tècnic de noves tecnologies perquè elabori el seu informe.
I perquè així consti, estenc aquesta acta de la qual en dono fe i signo juntament amb la
presidenta de la Mesa i els vocals que han assistit, quan són les 10:22 hores de la data
al començament indicada.

